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En af de helt store nyheder i Windows 8.1
er, at du nu kan have flere apps åbne
samtidig på startskærmen side om side.

8.1
Sidste efterår kom den første, store
opdatering til Windows 8. Den er helt
gratis – men mange Windows 8-ejere
har endnu ikke fået glæde af dens
forbedringer, fordi den ikke bliver
installeret automatisk. Her viser vi,
hvordan du får fingrene i den.

H

vis du køber en ny pc
i dag, ligger den opdaterede udgave af
Windows 8, kaldet Windows
8.1, allerede på den – og faktisk kan du også selv få
fingrene i den nyeste Windows-udgave ganske gratis, hvis du har Windows 8.
Den nye Windows 8.1, der
reelt er en nyinstallation af
Windows, blev nemlig udsendt sidst i 2013 som en
gratis opdatering fra Microsoft. Men da opdateringen
ikke blev sendt ud automatisk (som det ellers fx normalt sker med sikkerhedsopdateringer), har du kun
fået glæde af den, hvis du
selv har været opmærksom
på at få fingrene i den via
Windows 8’s startskærm.
Og det er der tilsyneladende mange, som endnu
ikke er klar over. Statistikken på www.komputer.dk
viser fx, at under én procent
af de besøgende anvender

Windows 8.1, mens tallet er
godt 12 procent for den
“gamle” Windows 8.
På de næste sider kan du
se, hvordan du selv henter
og installerer Windows 8.1,
hvis du i forvejen har Windows 8. Du skal dog være
opmærksom på, at nogle af
dine programmer måske
skal installeres forfra efter
opdateringen, da den installeres som en helt ny udgave af Windows. I sjældne
tilfælde kan du også risikere, at der mangler en driver
til noget af dit udstyr – men
langt det meste udstyr vil
dog også virke i Windows
8.1, hvis det virker i Windows 8.
For at sikre, at alt dit udstyr fortsat virker efter opdateringen, kan du bruge
Microsofts gratis værktøj
Windows 8.1 Opdateringsassistent, som du finder via
adressen herunder:

Nyheder i Windows 8.1
Windows 8.1 rummer masser af spændende nyheder.
Her har vi samlet ti af de allervigtigste.
Flere apps ad gangen
Afhængigt af størrelsen på din skærm kan du
nu have op til fire apps åbne samtidig på den
nye startskærm – før kunne du kun have én.
Spring startskærmen over
Et enkelt flueben er alt, hvad der skal til for at
gå direkte til det klassiske Skrivebord udenom
den nye startskærm.
Slip for at opdatere apps
I Windows 8 skulle du manuelt opdatere alle
installerede apps jævnligt. I Windows 8.1
foregår det helt automatisk i baggrunden.
Smarte handlinger, når du søger
Ved søgning på startskærmen kan du straks
udføre en handling. Søger du fx efter en sanger, vises knapper til at afspille de største hits.
Indstillinger på startskærmen
Fire gange så mange indstillinger kan klares
direkte på startskærmen, så du slipper for at
veksle mellem Kontrolpanel og startskærm.
Send skærmbilledet op på tv’et
Hvis du har et nyt smart-tv, som understøtter
trådløs skærmspejling (Miracast), så kan du
nu sende Windows op på dit tv.
Startknappen er tilbage
Windows 8’s manglende startknap på Skrivebordet er tilbage. Den fører dog desværre
kun tilbage til den nye startskærm.
Udskriv på 3D-printere
Endnu er de smarte 3D-printere ret eksotiske,
men alligevel er de nu understøttet direkte i
Windows 8.1.
Lyt til radio på nettet
I app’en Musik, som du finder på startskærmen, er det nu muligt at lytte til
internetradiostationer fra hele verden.
Indbygget internettelefoni
Programmet Skype, der ejes af Microsoft, er
nu en fast del af Windows 8.1, så du straks kan
komme i gang med at telefonere gratis.

www.tinyurl.com/w8upas

Af Henning Rasmussen. Foto: Shutterstock /Umberto Shtanzman, OSIPOVEV.
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Sådan opgraderer
du til Windows 8.1
Du finder opdateringen til Windows 8.1 i app’en Store
på startskærmen – men den dukker først op, når du har
hentet alle de seneste opdateringer til Windows. Der
er reelt tale om en helt ny Windows, så du skal være
opmærksom på, at opdateringen fylder omkring 3 GB og
således kan tage et par timer at hente.

Før Windows 8.1-opdateringen kan
findes, skal du opdatere dit Windows. Begynd at skrive kontrolpanel 1
på startskærmen, og klik så på punktet
Kontrolpanel 2 .

1

4

3
5
6

2

Klik på System og sikkerhed og
derefter på Windows Update 3 .

Klik nu på Søg efter opdateringer 4 . Vent et par minutter, mens
Windows søger efter opdateringer, og
klik så på linket 5 .

3

Klik på Installer 6 . Hvis du får besked om, at pc’en skal genstartes,
skal du klikke på Genstart nu.

4

10

8

7
9

Tilbage på startskærmen
skal du nu klikke på flisen
Store 7 for at gå til Windows 8’s
programbutik.

5
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Får du besked om opdateringer til
dine apps 8 , skal du klikke på
linket for at opdatere dem.

6

Klik på Installer 9
for at installere alle
opdateringer. Klik på pil
tilbage 10 , når opdateringerne er installeret.

7

13
14
11

12

8

Klik nu på Opdater gratis til
Windows 8.1 11 .

Opdateringen fylder knap tre
gigabytes 12 . Klik på Download 13
for at starte overførslen. Det kan tage
flere timer – afhængigt af hastigheden
på din internetforbindelse.

9

Du kan hele tiden se, hvor langt
Windows er kommet med at
overføre den store opdatering 14 .

10

17
18

Installationen begynder automatisk, når opdateringen er hentet.
Klik på Jeg accepterer 15 på første
skærm i installationsguiden.

11

12

19

20

16

15

Klik på knappen Brug hurtig
konfiguration 16 .

Log ind med din mailadresse 17
og adgangskode 18 , og klik på
Næste 19 . Vil du bruge pc’en med en
lokal brugerkonto i stedet, skal du klikke
på Opret en ny konto 20 .

13

23
24

21

25
22

Klik på Fortsæt med at bruge min eksisterende konto
21 , og klik på Næste 22 . Nu færdiggøres installationen, og Windows
8.1 er klar efter få minutter.

14

Hvis du vil tjekke, om pc’en er opdateret, kan du skrive system 23
på startskærmen og klikke på Pc-oplysninger 24 .

15

16

Den aktuelle udgave af Windows
vises i bunden af vinduet 25 .
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